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Authenticiteit

en integratie

De sterkte van het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke ligt in vele kleine
dingen: de integratie van de site in de dorpskern, de bomen, de dreven, de
wandelaars, het ereplein, de afgebrande dorpskerk, het estaminet ... alles draagt op
zijn bescheiden manier bij tot de totaalervaring van de site. Je vindt er geen grote
gebaren, geen flamboyante architectuur, geen topstukken van wereldberoemde
kunstenaars. En toch laat een bezoek aan het Visserijmuseum een blijvende indruk na.
Het is een indruk die de bezoeker langzaam overmant, geduldig en onverstoorbaar
als de zee zelf. Een indruk die gevoed wordt door het collectief geheugen en de tot
de verbeelding sprekende levens van de Belgische vissersfamilies, van de heroïsche
IJslandvaarders tot de vissers van vandaag.
Het is onze ambitie een nieuwe vleugel te realiseren die deze integriteit en authenticiteit
bevestigt. Een gebouw dat tegelijk tijdloos en hedendaags is. Een doorwaadbare
vleugel die aantakt op de bestaande padenstructuur en zo, ongedwongen en zonder
pretentie, een evenwaardige schakel wordt in de ketting van de bestaande museale
ruimtes.

Het nieuwe volume zoekt aansluiting met zijn omgeving.

Inplantingsplan - 1/1000. De nieuwe museumvleugel takt moeiteloos aan op het parcours van de museumbezoeker (geel) en van de externe gebruikers (blauw).
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Het

depot als vissershuis

Het programma van eisen stelt dat het depot de belangrijkste ruimte is van de nieuwe
museumvleugel. Daarnaast wordt gevraagd dat deze ruimte voor het grootste
deel dubbelhoog is. Om de lichten en zichten van de buren te vrijwaren komt dit
dubbelhoog volume bij voorkeur los van de gemene muren. In het depot is bovendien
geen daglicht gewenst waardoor het ook niet aan de bouwlijn hoeft te grenzen en
het min of meer centraal in het perceel kan liggen. In de marges tussen dit centrale
blinde volume en de perceelsgrenzen kunnen we de andere ruimtes schikken, de
functies die daglicht nodig hebben tegen de gevel in de Pastoor Schmitzstraat, de
andere tussen het depot en de gemene muren. Aan de zijde van de historische
kerkhofmuur wordt de tussenruimte niet opgevuld om de schaal en de autonomie
van deze oude wand te respecteren.
Geïnspireerd door de typische architectuur van de oude vissershuizen, laten we
de overige functies uit het programma van eisen aanleunen tegen het depot, met
hellende daken waarvan de helling wegloopt van het centrale depotvolume. Het
is als het schip van een kerk waarbij de andere ruimtes als steunberen het depot
letterlijk en figuurlijk ondersteunen. Het depot wordt zo niet alleen volumetrisch
als hoofdruimte getoond, de lage ‘rok’ rond het depot kan ook perfect afgestemd
worden op de aanpalende bebouwing.

Het depot centraal in het perceel

De overige functies flankeren het depot
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Een eenvoudige kroon op een stevige sokkel. Een elegante luifel verbindt de nieuwe vleugel met de oude.

Ook bij het concertgebouw in Brugge (Robbrecht en Daem architecten) krijgt de blinde
toneeltoren een prominente plek in het volume.

Het visserhuis als inspiratie voor lagere aanbouwsels.
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Materieel

en immaterieel

De bebouwbare oppervlakte van het perceel bedraagt zo’n 570m2, onvoldoende
om het hele programma van eisen gelijkvloers te organiseren. Het depot houden we
om logistieke redenen best op het gelijkvloers, net zoals de ondersteunende functies
(laad- en loszone, atelier en opslag). Ook het kooktheater is gebaat met een ligging
op de begane grond: leveringen hoeven de lift niet in, de integrale toegankelijkheid
is gegarandeerd en een directe relatie met de dreef en de museumtuin zal de
zichtbaarheid en dus ook de aantrekkingskracht van de kookworkshops verhogen.
De centrale galerij ontsluit beide functies letterlijk en figuurlijk. Ze maakt zowel het
materiële erfgoed als het immateriële erfgoed toegankelijk en in dezelfde beweging
ook zichtbaar dankzij twee overstaande binnenramen. Vanuit de galerij leidt een
open trap naar de hoger gelegen verdiepingen. Voorbij deze trap gaat de brede gang
over in een laad- en loszone en maakt ze de bocht naar de Pastoor Schmitzstraat.
De verbinding van de voordeur naar de achterdeur van de nieuwe museumvleugel
wordt zo op een heldere en gebruiksvriendelijke manier gerealiseerd.
(4)

De demonstratiekeuken en het atelier - de enige twee gelijkvloerse functies waar
daglicht vereist is - krijgen ruime ramen. Zo worden ook in de Pastoor Schmitzstraat
het materiële en het immateriële erfgoed naast elkaar zichtbaar en wordt de toevallige
passant een blik gegund zowel op de restauratiewerkzaamheden als het kooktheater.
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De centrale straat in het atelier van kunstenaar Koen van den Broek (Havana).
Ook hier fungeert de binnenstraat tegelijk als doorloopruimte en presentatieruimte.
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Plan gelijkvloers - 1/200. De verbindingsluifel, de galerij en de laad- en loszone staan samen in voor een gecontroleerde, heldere en efficiënte ontsluiting van alle gelijkvloerse functies.
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De gang verbindt en scheidt het immaterieel erfgoed van het materieel erfgoed, met links de demonstratiekeuken en rechts het museumdepot.
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Een open trap werkt als bovenlicht in de galerij (6a architects).
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Door de grote dampkap en verplaatsbare secundaire kookeilanden zijn meerdere
opstellingen voor het kooktheater mogelijk.
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Dwarssnede - 1/200

uinkerke

atelier
25 / 25m2

Zeelaan 303, 8670 Koksijde
François Laurentplein 1 bus 5 9000 Gent +32 9 223 40 23, mail@havan-a.be
Winkelstraat 2, 8550 Zwevegem, T 056 75 42 88, info@sileghem.be
Sint-Pietersaalststraat 177, 9000 Gent, +32 50 40 45 30, info@ingenium.be
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Conserveren

en kijken

Alleen al door zijn omvang is het depot het hart van de nieuwe museumvleugel.
Het is een ruimte waar de stukken onder optimale omstandigheden geconserveerd
kunnen worden. Conservatie betekent al lang niet meer dat de stukken in kisten
in de kelder bewaard worden. Hedendaagse, actieve conservatie gaat uit van een
stabiel klimaat in combinatie met regelmatige visuele controle en de mogelijkheid tot
restauratie in de onmiddellijke nabijheid van het depot. Het depot kan dus zijn louter
functionele rol overstijgen en een ruimte worden met een eigen museale uitstraling.
Het grootste gevaar voor een depot is echter de mens. Of het nu gaat om
een onopzettelijke aanraking van een bezoeker, een vuile stofborstel van de
schoonmakers of onze lichaamswarmte en adem die het klimaat verstoren, het is
algemeen aanvaard dat de deur van een museumdepot bij voorkeur dicht blijft.
Geleide bezoeken zijn altijd mogelijk in het depot, maar een bijkomend alternatief
zou mooi meegenomen zijn.
Daarom voorzien we boven de galerij een kijkkabinet. Vanuit de galerij is deze
mezzanine vlot bereikbaar met de lift of de trap. In deze schatkamer worden de
juweeltjes van de collectie bewaard. Drie zijden met vitrinekasten zorgen ervoor
dat bezoekers deze zonder risico kunnen bewonderen. Aan de vierde zijde geeft dit
kabinet een indrukwekkend zicht in de dubbelhoge depotruimte en komt de integrale
collectie in één oogopslag in beeld.

(1)

(1)

Curiositeitenkabinet
35m2
(5)

Ets van het curiositeitenkabinet van Ferdinando Cospi (Giuseppe Maria Mitelli, 1667).
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Plan niveau +1 - 1/200. Het kijkkabinet. Niets weerhoudt de collectiebeheerder ervan om hier ook informele vergaderingen te laten doorgaan, met de hele collectie als decor.

Mobiele gaaswanden (1) voor schilderijen in de Vanhaerents Art Collection (Havana)

Compactussen voor scheepsmodellen en kledij (2), plankasten voor scheepskaarten (3)

Binnenkijken in het depot via het curiositeitenkabinet, zonder het klimaat van het depot te verstoren.

Doorlopende legborden voor afwijkende maten (4) en vitrinekasten (5) (foto’s SX3)
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Een

ooievaarsnest als kantoor

De kantoorruimte, de bibliotheek en de vergaderruimte bevinden zich nog een
verdieping hoger, bovenop het dubbelhoge depot. Op weg naar zijn werkplek
passeert de collectiebeheerder op elke verdieping een venster op het depot. De
collectie blijft zo continu aanwezig in de dagelijkse werking van het gebouw en de
collectiebeheerder heeft aan een snelle blik genoeg om te zien of alles in orde is,
zonder de eigenlijke depotruimte te moeten betreden.
De kantoorruimte, de bibliotheek en de vergaderruimte vormen het einde van de
route en de bekroning van het gebouw. Vanuit deze penthouse is er een prachtig
overzicht op de hele museumsite, indrukwekkend en sereen tegelijk. In deze
belvédère gasten ontvangen of zich verdiepen in een boek zal een uitzonderlijke
ervaring zijn, ongeacht het in de ochtend-, middag- of avondzon, of op een donkere
winteravond is.

technische
ruimte

kantoren
30 / 20m2
bibliotheek
45 / 45m2

vergaderzaal
56 / 50m2

Plan niveau +2 - 1/200. Vanuit het kantoor is er ook een visuele relatie met de kantoren van het bestaande museum.
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Beeld

De ‘penthouse’ krijgt dankzij de zichtbare houten structuur een warme, huiselijke sfeer.
(ONO architectuur)

kantoor

Licht en zicht regeren in de kroon van het gebouw. Een ooievaarsnest op de collectie met uitzicht op het ereplein van de overleden vissers en estaminet “de Peerdevisscher”.
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De

luifel, de garnalentuin en de poort

Voor de overdekte verbinding met het bestaande museum plaatsen we een luifel
in het verlengde van de galerij. De deur in het kinderatelier wordt verplaatst om
centraal op dit pad aan te sluiten, een kleine ingreep met een grote impact. Uit de
oude kerkhofmuur wordt een stuk weggesneden voor deze verbinding. De luifel is zo
ijl dat ze lijkt te zweven boven het wandelpad en de oude muur.
Tussen de oude kerkhofmuur en de nieuwe museumvleugel ligt een kleine voortuin.
Om deze buitenkamer wat intimiteit te geven laten we de gevel van de Pastoor
Schmitzstraat doorlopen en eindigen in de schoorsteen van een buitenhaard. Hier
kan een garnaalvisser demonstreren hoe je verse garnalen kookt, om meteen te
proeven met de vrienden en sympathisanten, of ze in de demonstratiekeuken te
verwerken.
In de Pastoor Schmitzstraat geeft een sectionaalpoort toegang tot de laad- en
loszone. Om comfortabele afmetingen te krijgen, dient deze poort hoger te zijn dan
de daklijst boven de demonstratiekeuken. We gebruiken de referentie van de oude
vissershuizen opnieuw om hier het dak op te tillen en de laad-en loszone als extra
aanbouw te accentueren.

Beeld

Door een uitsnede in de luifel kunnen de bomen behouden blijven.
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tuin

De garnalentuin fungeert als antichambre voor de nieuwe museumvleugel.
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Referentiebeeld gevelsteen: Kolumba museum in Keulen (Peter Zumthor)
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Constructie

en materialen

De constructie van het gebouw is bedacht vanuit de meest veeleisende ruimte: het
museumdepot. Om het klimaat zo stabiel mogelijk te houden heeft deze ruimte nood
aan massa. Veel massa zorgt voor een hoge thermische inertie. Hoe meer massa,
hoe meer de temperatuursinvloeden van binnen of buiten afgevlakt worden en hoe
stabieler dus het binnenklimaat. Daarom bouwen we het depot in het zwaarste
materiaal: beton. De wanden maken we extra dik en om van de nood een deugd
te maken, voorzien we boven het depot ook een extra dikke afdekplaat. Zo kan de
dubbelhoge depotruimte kolomvrij blijven en is ze maximaal vrij invulbaar.

970

dakdichting
dakisolatie rotswol
dampscherm
dakvloer in multiplex
houten balkenrooster

De bekroning van het depot maken we in een lichte houtstructuur, om de centrale
lasten op het depot te beperken (want we willen geen kolommen). De verschillende
ruimtes worden van elkaar gescheiden door lichte, transparante of translucente
wanden om het licht en het panorama maximaal te laten doorsijpelen. Door het
houten balkenrooster zichtbaar te laten, krijgt de hele bovenverdieping een eigen,
warm en huiselijk microklimaat.

gevelsteen
luchtspouw
gevelisolatie rotswol
betonwand
pannen / leien
panlatten en tengellatten
onderdakplaat
ingeblazen cellulose tussen kepers en gordingen
afwasbaar plafond (HACCP)

300

tegelvloer
dekvloer / vloerverwarming
thermische uitvullaag in EPS
plaat op volle grond

0

Isometrie van de constructie. Een lichte kroon op een massieve sokkel.
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Detailsnede - 1/50.

zuidgerichte PV panelen op het dak
diepe raamslagen bieden plaats voor buitenzonneweringen

opengaande delen om de ramen makkelijk te wassen

buitenschrijnwerk in geacetyleerd naaldhout ‘Accoya’ met aluminium bekleding
aan de buitenzijde

gevelmetselwerk in smalle baksteen met ruwe voeg voor een gelaagde en
robuuste gevel

dikke afdekplaat voor extra massa en een grote kolomvrije depotruimte

hellende daken in pannen of leien

robuuste betonwanden voor stabiliteit en een hoge thermische intertie,
behandeld met een sealer tegen het afgeven van stof
recirculatie-dampkap over de volledige lengte van de demonstratiekeuken,
bedienbaar per tafel

brandwerend binnenraam

NIET geïsoleerde betonvloer om de buffercapaciteit van de grond te gebruiken
voor een stabiel klimaat in het depot

Geveldetail - 1/50. Robuuste materialen voor een veeleisend klimaat.
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Duurzaam

conserveren en klimatiseren

Architectuur
Havana streeft naar architectuur die maatschappelijk relevant en verantwoord is.
Duurzaam ontwerpen én bouwen is hier onlosmakelijk mee verbonden.
Duurzaamheid wordt al te vaak in één adem genoemd met technische installaties,
alsof duurzaam bouwen te reduceren zou zijn tot warmtepompen of een E- of S-peil.
Duurzaam bouwen gaat in de eerste plaats over een juist antwoord op de vraag,
over het stedenbouwkundige concept en de integratie in de omgeving, over de
keuze van materialen en de gevolgen voor zowel het milieu als voor de exploitatie
(onderhoudskosten). Daarnaast is er echter nog altijd het energieverbuik. Het streven
naar een rationeel, zuinig en verantwoord energiegebruik vergt een geïntegreerde
aanpak waarbij alle ontwerpkeuzes gedragen worden door de verschillende
disciplines. Een geïntegreerde aanpak gaat uit van minder energieverbruik, een
betere bruikbaarheid en meer comfort. Elke ingreep wordt gewikt en gewogen
vooraleer deze in het project in te passen en gezond verstand primeert altijd op
gesofisticeerde high-tech toepassingen.
Al deze aspecten staan niet op zich maar zijn nauw met elkaar verweven. De
manier waarop de volumetrie van de nieuwe museumvleugel is vormgegeven,
getuigt van deze integrale aanpak. Zoals eerder aangehaald is het depot de meest
bepalende ruimte van de nieuwe vleugel van het Visserijmuseum, ook wat betreft de
potentiële energieconsumptie. Door het depot los te houden van de gevels en de
gemene muren, wordt deze ruimte omringd door verwarmde/geïsoleerde ruimtes.
Het depot wordt zo als het ware in een warme sjaal gewikkeld. Door de kantoren
bovenop het depot te voorzien, krijgt het ook een warme muts opgezet en wordt het
contactvlak met koude vrieslucht of warme zomerlucht beperkt tot een fractie van de
wandoppervlakte van het depot. Het niet isoleren van de vloer van het depot zorgt
niet alleen voor minder materiaalconsumptie (geen isolatie), het draagt ook nog
eens bij tot een drastische verlaging van het energieverbruik en een veel beperktere
technische installatie, waardoor er opnieuw meer budgettaire ruimte overblijft voor
andere duurzame investeringen. In het hoofdstuk ‘technieken’ gaan we verder in op
dit ‘Denemarkenmodel’.

Uittreksel website Trezoor
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Bij de keuze van de materialen gaat onze voorkeur naar duurzame materialen die
onze omgeving zo min mogelijk belasten. Gasgevulde petroleumproducten zoals
PUR/PIR gebruiken wij enkel als er geen beter alternatief is. In dit project gebruiken
we cellulose en minerale wol als isolatie omdat deze materialen niet alleen beter zijn
voor het milieu, ze houden ook de zonnewarmte langer buiten en dragen zo bij tot
een betere inertie van het gebouw.

Technieken
Depot
In de projectdefinitie staan volgende zaken vermeld met betrekking tot de klimaateisen
van het depot:
- De depotruimte moet voorzien worden van een aparte klimatisatie, en dient
minimaal te voldoen aan Ashrae type B klimaat.
- Gemengde collectie – 18 graden tot 21 graden, relatieve vochtigheid van 50 %
variaties toegelaten.
- Er dient in het museumdepot luchtverversing aanwezig te zijn, maar de klemtoon
moet hier liggen op ontvochtigen eerder dan verwarmen.
Daarnaast vraagt men in de projectdefinitie ook aandacht voor duurzaamheid als
een globale benadering en een zo onderhoudsvrij mogelijk gebouw (en installatie).
Wat betekenen de eisen volgens de projectdefinitie concreet? Enerzijds houdt
ASHRAE type B klimaat in dat de korte termijnschommelingen beperkt blijven tot
RV: +/- 10% en T: +/- 5°C. Anderzijds dat de lange termijnschommelingen beperkt
blijven tot RV: +/- 10% en T: +10°C (max. 30°C). Zie grafiek hieronder.
Daarenboven de eisen van de gemengde collectie toepassen zou de eisen verstrengen
van klimaatklasse B naar klimaatklasse AA. Om te voldoen aan deze eisen is een
verluchtingsinstallatie nodig voorzien van een actieve verwarming en koeling.

De temperatuur wordt niet geregeld, maar wordt gebufferd door een massieve
luchtdichte constructie en het niet voorzien van isolatie in de vloer waardoor de grond
als bijkomende buffercapaciteit ingezet wordt. Deze wijze van depotbouw werd reeds
regelmatig toegepast in de Scandinavische landen (vandaar de naam). Ervaring uit
andere depots leert dat de uiterste temperaturen variëren tussen 12°C (winter) en
25°C (zomer), wat overeenkomt met klimaatklasse B. Korte termijnschommelingen
zijn er nauwelijks. De relatieve vochtigheid daarentegen wordt wel onder controle
gehouden binnen de gewenste grenzen met enerzijds een ontvochtigingsinstallatie
en anderzijds een bevochtigingsinstallatie. Deze wijze van klimatiseren werd reeds
met succes toegepast in de erfgoeddepots van Potyze te Ieper en het erfgoeddepot
van Kortrijk. Voorlopige resultaten van een aantal ruimtes vindt u hieronder.
De relatieve vochtigheid blijft heel goed binnen de vooropgestelde grenzen van
40-60%. De temperatuur varieert tussen de 26°C (in de hele warme zomer van
2018!) en is eind november gezakt tot ca. 19°C. Zoals gezegd heeft dit geen
nadelige invloed voor de opgeslagen materialen.

Wij zijn er als team van overtuigd dat het voor een depot niet nodig is om zo intensief
te klimatiseren. De voornaamste oorzaken van beschadiging aan erfgoedmaterialen
zijn snelle temperatuurswijzigingen en schommelingen in de relatieve vochtigheid.
Het is vooral van belang om deze wijzigingen onder controle te houden. Wij
stellen daarom voor om de klimatisatie te realiseren volgens het zogenaamde
Denemarkenmodel. Hierbij is er enkel een regeling op de relatieve vochtigheid.

Grafische voorstelling ASHRAE B

Voorlopige resultaten erfgoeddepot Kortrijk (ontwerp Ingenium)

Het voordeel van deze installatie is dubbel. Enerzijds betekent dit een lagere
investeringskost (geen verwarmingsinstallaties, beperkte verluchtingsinstallatie) en
anderzijds een lagere exploitatiekost (geen verbruik voor koeling of verwarming én
geen intensief onderhoud van ingewikkelde installaties).
Dit brengt ons terug bij de projectdefinitie om duurzaamheid als een globale
benadering te zien en het onderhoud tot een minimum te beperken. We zijn ervan
overtuigd dat deze oplossing de beste is voor dit depot en voor NAVIGO.
Het kooktheater
De ventilatie van de keuken bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de gewone
hygiënische ventilatie van de ruimte om voldoende verse lucht voor de gebruikers
binnen te brengen en af te voeren. Anderzijds worden er dampkappen voorzien
boven de kookeilanden. Om te vermijden dat het gebruik van deze dampkappen
zou leiden tot een overmaatse installatie die maar occasioneel gebruikt wordt,
voorzien we dampkappen met recirculatie over een koolstoffilter. Er wordt voor deze
oplossing gekozen omdat dit de meest duurzame oplossing is en bovendien het
goedkoopst in investering én exploitatie. Als men een gewone traditionele afzuigkap
zou installeren, moet men immers ook de afgezogen lucht op één of andere manier
compenseren om geen koude tochtstromen te creëren. Deze compensatielucht
moet opgewarmd worden. Dat heeft een investeringskost (verwarmingsinstallatie
en luchtgroep) en een uitbatingskost (energie en onderhoud). Door te kiezen voor
recirculatiedampkappen vermijdt men deze kosten.
De kantoorruimtes, het atelier en het sanitair
De ventilatie van de overige lokalen gebeurt met een hygiënische ventilatiegroep
met warmterecuperatie volgens systeem D. Om circulatieverliezen en leidinglengtes
te beperken, voorzien we twee kleine (huishoudelijke) luchtgroepen: één op de
bovenste verdieping en één op de technische mezzanine naast de laad- en loszone.
Op deze mezzanine staat ook een lucht-water-warmtepomp voor de verwarming en
het sanitair warm water. Deze technische ruimte is niet alleen vlot bereikbaar voor
onderhoud, door de verspringing in de daken kan langs deze zijde ook de nodige
buitenlucht aangezogen worden voor zowel de hygiënelucht als de warmtepomp.
Ook hier komen architectuur en techniek naadloos bij elkaar.

De extra vrije hoogte t.h.v. de sectionaalpoort creëert een perfect bruikbare technische
mezzanine op de berging van de demonstratiekeuken.

Synthesebeeld - de hele museumvleugel in een oogopslag
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Kostenbeheersing
Kostenbeheersing is voor ons een tweeluik. Aan de ene zijde
is er de projectkost die samenhangt met het ontwerpproces en
de daarbij horende beslissingen. Elke ontwerpbeslissing moet
budgettair verantwoord zijn en blijven en zijn investeringskost
waard zijn. Het andere luik is de kostenbeheersing tijdens het
realisatieproces, een continu traject waarbij de koppeling
van het programma van eisen met het budget systematisch
opnieuw gemaakt wordt en de nodige bijsturingen tijdig
en in alle openheid kunnen gebeuren. Pas als beide luiken
met evenveel zorg uitgevoerd worden, zal het totaalplaatje
kloppen.
Wij geloven sterk in low-tech gebouwen en logisch bouwbare
architectuur, in ruimtes die hun waarde halen uit hun
elementaire ruimtelijke en compositorische kwaliteit, los van
dure lapmiddelen, materialen of snufjes. Beproefde technieken,
duurzame bouwmaterialen en -methodes worden tot een zo
intelligent mogelijk geheel gebracht om zo behalve een goed
ontwerp, ook een project te verwezenlijken dat functioneel op
punt staat en naast een optimaal gebruikscomfort, ook een
optimaal budgettair comfort in elke fase van zijn levenscyclus
kan waarborgen.
Een goede kostenbeheersing begint dus bij de eerste stappen
van het ontwerp. Wij zijn van mening dat een geïntegreerde
aanpak, waarbij de verschillende ontwerpers en disciplines in
voortdurende dialoog met de opdrachtgever het project samen
vormgeven, de sleutel is om een hoge bouwkost, levenskost en
onderhoudskost te vermijden.
Als ontwerpteam informeren wij de opdrachtgever tijdig over
de consequenties van reeds gemaakte of nog te maken
ontwerpbeslissingen. Ons doel is immers steeds een project
te realiseren met de best haalbare prijs-kwaliteit verhouding.
Dit impliceert dat niet enkel de investeringskosten maar
ook de onderhouds-, energie- en gebruikskosten het
voorwerp uitmaken van onze studies. De becijfering van
terugverdieneffecten van duurzame maatregelen, in het
bijzonder van energiebesparende investeringen, behoren
eveneens tot onze opdracht.
Eenmaal het ontwerp een eerste vorm gekregen heeft (in dit
geval het wedstrijdontwerp) en er dus een basis is voor een
eerste begroting, wordt een raming gemaakt op basis van
prijzen van referentieprojecten. Het ontwerpteam bestaat
uit verschillende studiebureaus die samen over de nodige
expertise beschikken om reeds in schetsontwerpfase een vrij
correcte inschatting van de kosten te maken op basis van de
omvang en de complexiteit van het ontwerp.

Raming
houden eraan om reeds in de fase van het definitief ontwerp
een gedetailleerde raming te maken. Zo kunnen we de
ontwerpbeslissingen, materiaalkeuzes, installaties,… toetsen
aan hun economische haalbaarheid en de opdrachtgever
opnieuw correct informeren. Om deze raming op te maken
beschikken wij over een databank van eigen referentieprijzen
uit eerdere offertevragen en prijslijsten van externe organisaties
(gemiddelde eenheidsprijzen VMSW, Aspen-index, richtprijzen
ARCH-index /UPA/ADORKA …). Dankzij deze databank
kunnen de gegevens van recente marktprijzen, verschillende
constructiemethodes, materiaalkeuzes enz. worden vergeleken
om tot een realistische en marktconforme begroting te komen.
Meer nog dan van een correcte inschatting van marktprijzen, is
kostenbeheersing afhankelijk van een grondige uitwerking van
het uitvoeringsontwerp. Door duidelijke en volledige plannen,
de opmaak van alle nodige uitvoeringsdetails, een exacte
meetstaat, en niet in het minst een goede communicatie, kan
vermeden worden dat de opdrachtgever voor onverwachte en
niet meer te vermijden meerwerken komt te staan tijdens de
uitvoering. Ook dit is een win-win situatie: het is onze ervaring
dat we de extra energie die we in het uitvoeringsontwerp
steken, later besparen in discussies met de aannemer op de
werf.
Eenmaal de werken aanbesteed zijn, volgen wij de
gebruikelijke procedures van een openbare aanbesteding. Wij
staan de opdrachtgever bij in het vergelijken en analyseren
van de offertes en de keuze van de aannemer, het nazicht
van de vorderingen, de controle van de rekeningen en de
opmaak van eventuele verrekeningsvoorstellen. Zo blijft de
opdrachtgever te allen tijde het overzicht houden over de
eindkost van de werken.
Indien gedurende het ontwerpproces het ontwerpteam of
de opdrachtgever het gevoel heeft dat bijstand van een
externe quantity surveyor een meerwaarde voor het project
en/of het proces kan zijn, staan wij open om hiervoor een
samenwerkingsverband aan te gaan.

projectkost en studiekosten

functie

aantal

bvo (m2)

nieuwbouw

totaal bvo (m2)

ehp (/m2)

totaal per post

733

totaal gebouw

 930.500

gelijkvloers

depot enkel hoog

1

54

54

 1.000

 54.000

depot dubbel hoog

1

141

141

 1.500

 211.500

demonstratiekeuken

1

79

79

 1.400

 110.600

buitenhaard

1

-

-

 10.000

 10.000

berging bij demonstratiekeuken

1

11

11

 1.000

 11.000

gang en liftkoker

1

72

72

 1.000

 72.000

sanitair bezoekers

1

10

10

 1.600

 16.000

opslagruimte

1

40

40

 1.000

 40.000

atelier

1

30

30

 1.000

 30.000

laad- en loszone

1

22

22

 1.000

 22.000

technische mezzanine

1

11

11

 1.000

 11.000

kijkkabinet

1

41

41

 1.400

 57.400

trapzaal en liftkoker

1

20

20

 1.000

 20.000

vergaderzaal

1

65

65

 1.400

 91.000

kantoor

1

36

36

 1.400

 50.400

bibliotheek

1

49

49

 1.400

 68.600

sanitair personeel

1

5

5

 1.600

 8.000

technische ruimte

1

13

13

 1.000

 13.000

trapzaal, liftkoker en sas

1

34

34

 1.000

 34.000

niveau 1

niveau 2

meubilair

 115.500

demonstratiekeuken

masterchef keuken (incl. kookeiland en scherm)

1

-

-

 27.500

 27.500

keukeneilanden

4

-

-

 1.875

 7.500

opbergrekken in berging

1

-

-

 2.000

 2.000

compactusssen - elektronisch

1

-

-

 35.000

 35.000

dubbelhoge schilderijrekken

1

-

-

 15.000

 15.000

plano ladekasten

1

-

-

 10.000

 10.000

rekken achteraan

1

-

-

 5.000

 5.000

vitrinekasten kijkkabinet

1

-

-

 13.500

 13.500

verharding

1

100

100

 200

 20.000

luifel

1

-

-

 15.000

 15.000

1

-

-

 10.000

 10.000

depot

buitenaanleg

 35.000

aanpassingen bestaand museum
verplaatsen buitendeur t.h.v. luifel

 10.000

totaal exclusief erelonen en 21% btw

 1.091.000
 130.156

Erelonen

totaal ereloon voor alle studies conform het bestek exclusief btw

11,93%



130.156

op basis van de geldende barema's (deontologische norm, KVIV) vermenigvuldigd met een kortingsfactor 0,9

Terwijl het project verder wordt uitgewerkt, wordt deze
raming simultaan bijgewerkt en steeds verder verfijnd. Wij
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btw

totaal inclusief erelonen en 21% btw

21%

 256.443
 1.477.599

Realisatieproces
Een goed project opleveren is maar het halve verhaal. De levenskwaliteit van het
hele proces tot aan de oplevering en de uiteindelijke tevredenheid van de bouwheer
zijn voor ons minstens even belangrijk. Het belang van een goede communicatie
kan hierbij nauwelijks overschat worden. De meeste frustraties binnen een
realisatieproces zijn immers het gevolg van niet op elkaar afgestemde verwachtingen
van de verschillende partijen.
Een wedstrijdontwerp is een eenzijdige interpretatie van het programma van eisen.
Mochten wij ook effectief weerhouden worden als ontwerper voor dit project dan is
de eerstvolgende stap een overleg met de opdrachtgever.
Door een grondige en tijdige communicatie tussen de opdrachtgever, ontwerpteam,
de betrokken diensten, stakeholders en participanten willen we tot een project komen
dat de verzuchtingen van alle partijen respecteert en het aantal conflicten tussen alle
wensen tot een minimum beperkt. Om deze communicatie in goede banen te leiden,
zal voor het ontwerpteam één van de vennoten van Havana aangesteld worden als
projectleider en als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Een tweede persoon
zal aangeduid worden als back-up om zo een gedegen en continue communicatie
te kunnen garanderen, ook als het eerste aanspreekpunt niet bereikbaar zou zijn.
De taak van de projectleider ligt in het behouden van een klaar overzicht over alle
deeltaken, in de communicatie en in de planning en controle op de kwaliteit van
het door het volledige ontwerpteam geleverde werk. De communicatie tussen de
studiebureaus en de opdrachtgever verloopt dan ook steeds via deze projectleider.
Dat is duidelijk voor iedereen en vermijdt misverstanden. In het geval van specifieke
vragen of bij besprekingen met gespecialiseerde diensten, zijn uiteraard gezamenlijke
vergaderingen nuttig en nodig, maar ook dan blijft de projectleider aanwezig om de
kwaliteit en de coördinatie van de studies te bewaken. De opdrachtgever van zijn
kant installeert een duidelijke interne structuur en communiceert bij voorkeur ook met
één stem naar het ontwerpteam.
Ontwerpen is echter geen exacte wetenschap. Het is een proces door en voor
mensen. Wij geloven daarbij dat de werkelijke waarde van een project ontstaat in
de dialoog en het compromis tussen de verschillende betrokken partijen. Het is niet

Planning
alleen noodzakelijk dat het ontwerp voldoet aan de wensen van de opdrachtgever
en de gebruikers, het project wordt er ook beter van. Een breed draagvlak verlengt
ook de duurzaamheid in de tijd van een project.
Het oprichten van een werkgroep die op regelmatige basis (maandelijks) samenkomt,
lijkt ons dan ook een goede manier om snel en efficiënt verder te gaan met het project.
De werkgroep bestaat bij voorkeur uit zowel de opdrachtgever, de eindgebruikers
(of een selectie/vertegenwoordiger daarvan) en leden van het ontwerpteam
(aanwezigheid van de studiebureaus i.f.v. de noodzaak). Zo kunnen knopen snel,
in overleg en door de juiste mensen doorgehakt worden. Als ontwerper staan wij
open voor de expertise en ervaringen van de opdrachtgever en de eindgebruikers en
zullen wij deze naar best vermogen integreren in het ontwerp.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de grootte van de groep. 4 à 6 personen lijkt
ons ideaal. Ervaring leert ons immers dat in grotere groepen vergaderingen vaak
onnodig lang uitlopen en de besluitvorming minder efficiënt verloopt.
De ronde-tafel-gesprekken met de werkgroep zullen de rode draad zijn doorheen
het werk- en ontwerpproces. Deze bijeenkomsten zullen uiteraard aangevuld worden
met de nodige bijkomende communicatie via e-mail en telefoon.
Indien nodig of gevraagd zullen we een meer uitgebreide presentatie voorbereiden,
al dan niet voor publiek / derden.
Eens het project vorm gekregen heeft in een uitvoeringsontwerp, is het onze ervaring
dat een menselijke maar solide communicatie met de aannemer, in combinatie met
wekelijkse werfbezoeken, tot een aangename werf en een goed uitgevoerd gebouw
leidt.
Wij verwijzen met plezier naar onze andere publieke opdrachtgevers die zullen
bevestigen dat de communicatie en de kwaliteit van het realisatieproces steeds tot
hun volle tevredenheid verlopen is.

en

Timing

Installatie van de werkzaamheden (IW): februari - april 2019
•
gunning opdracht en ondertekening contract
•
startvergadering
•
formulering opmerkingen opdrachtgever op wedstrijdontwerp
•
aanstellen veiligheidscoördinator
Voorontwerp (VO): april – mei 2019 (40 werkdagen)
•
verwerken opmerkingen op wedstrijdontwerp
•
overleg met werkgroep / opdrachtgever
•
verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever
•
budgettering op basis van bijgewerkte m2-raming
•
aftoetsen ontwerp bij brandweer en stedenbouwkundige diensten
•
terugkoppelen opmerkingen met werkgroep / opdrachtgever
•
geïntegreerde studie duurzaam bouwen / technieken / stabiliteit
•
aangepaste raming
•
controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever
Definitief Ontwerp (DO) : juni – augustus 2019 (50 werkdagen)
•
overleg met de vergunnende instanties en brandweer
•
stabiliteitsstudie en technische studie, voorstel materialen
•
opmaak detailraming
•
tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
•
opmaak dossier voor omgevingsvergunning
•
controle werkgroep / opdrachtgever
•
verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever
•
goedkeuring opdrachtgever
•
indienen omgevingsvergunning voor 1 september
Uitvoeringsontwerp (UO) : september – december 2019 (60 werkdagen)
•
opmaak aanbestedingsdossier, keuze van de materialen
•
tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
•
aanpassing geïntegreerde studie duurzaam bouwen
•
aanpassing stabiliteitsstudie en studie technieken
•
opmaak definitieve raming en toetsing aan de goedgekeurde budgetten
•
controle werkgroep / opdrachtgever
•
goedkeuring lastenboeken op GR december 2019
Aanbesteding : januari – februari 2020
•
publicatie aanbestedingsdossier
•
rekenkundig en administratief nazicht van de offertes
•
controle gunningsverslag en gunningscriteria
•
gunning werken
Uitvoering : augustus 2020 - december 2021
•
controle van de werken d.m.v. wekelijkse werfvergaderingen
•
opmaak werfverslagen
•
nazicht van de vorderingstaten en eindstaat
•
nazicht as-builtdossier
Voorlopige oplevering : eind 2021
Definitieve oplevering : in overleg
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Teamsamenstelling
Architectuur
Havana - voorheen Haerynck Vanmeirhaeghe architecten - zet in op architectuur
zonder krullen en kunstgrepen en heeft bijzondere voorliefde voor projecten met
een hoge sociale en maatschapppelijke relevantie. De kracht van ons werk steunt
op een uitgesproken aandacht voor een robuuste bouwvorm gekoppeld aan een
sterke theoretische onderbouw vanuit de betrokkenheid van beide vennoten in
het architectuuronderwijs. De grote aandacht voor bouwbaarheid en materialiteit
resulteert in schijnbaar alledaagse gebouwen die stuk voor stuk bewoond en beleefd
willen worden, in ruimte die niet schreeuwt maar die haar waarde haalt uit haar
precisie. Er is niets te veel en niets te weinig.

Stabiliteit
Sileghem & Partners, architecten en ingenieurs CVBA is een multidisciplinair
studiebureau met een overwegende knowhow in stabiliteitsstudies. 30 jaar ervaring
in structuurontwerp voor eigen projecten en voor collega-architecten levert een wijds
zicht op het ontwerp van structuren, en op de interacties met het architectonisch
ontwerp. In functie van het architectuurontwerp wordt een drager ontwikkeld die
de architecturale eigenheid ondersteunt, niet alleen letterlijk. Het ontwerpen van
structuren moet een geïntegreerd onderdeel zijn van het architectuurontwerp. Naast
een correcte dimensionering wordt veel belang gehecht aan een exacte detaillering.
Precisie in vormgeving vraagt fijngevoeligheid in de achterliggende drager.
Havana en Sileghem werkten eerder al samen aan o.a. een onthaalgebouw voor het
provinciaal domein IJzerboomgaard in Diksmuide, een loods met productiekeuken
voor de sociale werkplaats De Groene Kans in Diksmuide en een kinderopvang en
loodsen voor de technische dienst in Zwijndrecht (foto).

Technieken
Ingenium, geeft de gebouwde toekomst duurzaam vorm. Als onafhankelijk
ingenieursbureau bestuderen, adviseren, ontwerpen en optimaliseren we
bouwfysische kwaliteiten en technische installaties van gebouwen, individueel en op
site- en wijkniveau. Het resultaat zijn gebouwen die energiezuinig, duurzaam en
intelligent zijn, met nulenergiegebouwen als ultiem doel.
Ingenium heeft een bijzonder sterke reputatie m.b.t. musea en andere culturele
gebouwen en werkte o.a. aan het Regionaal Erfgoeddepot in Kortrijk
Havana en Ingenium werkten eerder al samen aan het schilderijdepot van de
Vanhaerents Art Collection in Brussel (foto)
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